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Bijlagen
Bij deze nieuwsbrief versturen we een aantal bijlagen:
-

Informatie Brood en Spelen over BSO de Willink
Groepsaanbod van het CJG
Aanbod workshops en informatiebijeenkomsten van
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland
Aanbod introductietraining voetbal BSM
Kalender

Welkom
De komende tijd starten Louie en Djoeke op de Willinkschool.
Van harte welkom en een fijne schooltijd!

08-03: MZR-vergadering
16-03: Nieuwsbrief 12

Parro
Vanaf gisteren zijn we helemaal overgestapt van Mijnschoolinfo op Parro. Dat betekent dat
we Mijnschoolinfo niet meer gebruiken voor de ouderberichten.
Mochten er vragen zijn over Parro, stuur dan even een mail aan Ingrid Keur via Parro of het
mailadres: administratie@willinkschool.nl .

BSO De Willink
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u nadere informatie over de BSO die op de Willinkschool zal
starten vanaf 10 mei a.s.. Hierin wordt nader beschreven wat de uitgangspunten en
werkwijze zijn en wordt ook informatie gegeven over de tarieven.
Er hebben al veel ouders hun interesse laten blijken aan Brood en Spelen. Voor de start is
het belangrijk om te weten hoeveel ouders hun kind daadwerkelijk inschrijven. U kunt uw
kind inschrijven door een bericht aan info@broodspelen.nl . Ook dit wordt in de brief van
Brood en Spelen vermeld.
Ontbijt
Voor de kerstvakantie hoopten we in januari alweer naar school te mogen en we waren van
plan om dan in plaats van het kerstontbijt een nieuwjaarsontbijt te organiseren. Helaas
konden we pas een stuk later van start gaan met het fysieke onderwijs. Omdat het over een
aantal weken alweer Pasen is, hebben we besloten om dan weer een gezamenlijk
eetmoment te organiseren in de groepen en in deze periode niet nog een extra ontbijt te
plannen.
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Middagpauze
Voorlopig laten we de groepen nog apart van elkaar in de school en ook
tijdens het buitenspelen. Om ons heen en in de media horen we dat dit
ook nog echt belangrijk is om te voorkomen dat een eventuele
besmetting een uitbraak veroorzaakt en als gevolg daarvan meerdere
groepen in quarantaine zouden moeten. Met de manier waarop we dit
na de scholensluiting vormgeven, betekent dit dat de leerkrachten maar
een kwartier middagpauze kunnen hebben. Voor de langere termijn is
dit niet wenselijk of haalbaar, de leerkracht heeft een half uur pauze
nodig om ’s middags weer de verantwoordelijkheid voor de groep te
kunnen dragen.
Daarom zetten we vanaf a.s. donderdag teamleden die geen eigen
groep hebben in om buiten te spelen met groepen, naast de tijd die
Brood en Spelen aanwezig is. Zo kunnen de kinderen weer (bijna) een
half uur tussen de middag buiten spelen en hebben de leerkrachten de
pauze die ze nodig hebben om in de middag weer fris voor de groep te
kunnen.

Hieperdepiep
02-03: Louie (1)
03-03: Ryan (4)
08-03: Maxime (1)
09-03: Lieve (6)
12-03: Cas (4)

MZR-vergadering
Op 8 maart a.s. is er weer een MZR-vergadering. Input is altijd welkom
via mzr.willinkschool@twijs.nl .

15-03: Danique (7)
15-03: Gijsbrecht (1)
17-03: Vester (8)
17-03: Riche (7)

Tuin
Het tuinteam is in de vakantie druk aan de slag geweest in de tuin en de
borders. Er zijn onder andere boompjes geplant in de lange border
langs de aula en groep 7 en 1/2b en er is een mooie tunnel van takken
geplaatst in een van de borders bij het voetbalveld. Deze trok
maandagochtend meteen de aandacht van de kinderen. Ook zijn er veel
vrolijke voorjaarsbloemen te zien. Hartelijk dank aan het tuinteam!

24-03: Oscar (3)
24-03: Tess (3)
25-03: Evelijn (2)
27-03: Feline (6)
28-03: Saar (6)

Haar doneren
Stichting Haarwensen schenkt haarwerken aan kinderen die kaal zijn door een medische
achtergrond. We hebben al meerdere kinderen op school gehad die hun haar lang lieten
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groeien en het vervolgens doneerden aan stichting Haarwensen. Nog niet eerder hadden we
twee broers die dit deden. Damian en Jarno vertellen er graag iets over.
Hoe kwamen jullie op het idee om je haar te laten groeien?
J: Ik zei tegen mama dat ik mijn haar wilde laten groeien en er een pruik van maken. Toen
liet mama mij een filmpje zien van Haarwensen en toen besloot ik mijn haar te doneren voor
een pruik voor een kindje dat geen haar heeft.
D: Ik dacht aan de kinderen die verdrietig zijn omdat ze geen haar hebben. En ik hoorde van
mijn broertje dat hij zijn haar ging doneren.
Tot welke lengte moesten jullie het laten groeien en hoe lang
hebben jullie daarover gedaan?
We hebben het ongeveer drie jaar laten groeien om een staart
van 30 cm te krijgen.
Wat is het leukste aan lang haar?
J: Niets. Maar ik vond het best mooi.
D: Je kunt er een knot van maken en dat ziet er mooi uit.
Wat is het stomste van lang haar?
J: Het is heel irritant als je haar tijdens het eten in je mond komt.
D: Dat je het moet borstelen en dat de zeep er niet uit gaat als je het wast.
Wat zeiden mensen erover?
J: Dat ik een meisje was. Maar mensen vonden het ook heel goed als ik vertelde dat ik het
ging doneren. En ook werd ik gepest omdat ik een knotje had.
D: Wat een mooie knot, wat zie je er grappig uit met die knot. Heel veel mensen die mij niet
kenden noemden me een meisje.
Wat vind je ervan/ben je blij dat je nu weer heel kort
haar hebt?
J: Leuk want dan is het eten fijner en het kietelt niet
meer. En ik hoef niet meer te borstelen.
D: Ja, dan roept mama niet steeds dat ik mijn haar
moet borsten en het voelt fijner. Nee, want ik vond
het er zelf mooi uitzien.
Zou je het nog een keer doen?
J: Ja, want ik vind het fijn om iemand anders blij te
maken.
D: Ja, want hoe meer je doneert hoe beter het is voor het maken van nieuwe pruiken.
Meer informatie over stichting Haarwensen: haarwensen.nl

